
Regulament oficial al campaniei promotionale  

„Black Friday vine cu reduceri de pana la 50%!” 

12.11.2021 - 21.11.2021 

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI 

1.1 Organizatorul campaniei promotionale „Black Friday vine cu reduceri de pana la 50%!” 

(denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este societatea Secom Healthcare SRL, cu sediul in 

Cladirea Equilibrium 1, Str. Gara Herastrau nr. 2, etaj 8, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul 

Registrului Comertului sub nr. J40/9299/1991, avand C.U.I. RO8978457, denumita in continuare 

“Organizatorul”.  

1.1. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament ce este 

obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii 

si conditiile prezentului Regulament oficial al campaniei publicitare (denumit in continuare 

“Regulamentul”).   
 

1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, 

urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin 

aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi afisate in locatiile mai sus mentionate. De 

asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta Campania, fara o notificare 

prealabila si fara a notifica Participantii.  
 

1.3. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea 

Regulamentului de catre participanti si a modificarilor acestuia, atata timp cat acestea au fost 

puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei 

si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.   
 

1.4.  Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile aplicabile 

din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt 

obligatorii pentru toti participantii. Pentru evitarea oricarui dubiu, prezenta Campanie nu va fi 

asimilata unei loterii publicitare, in intelesul OG nr. 99/2000. 

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Campania promotionala este organizata si se va desfasura exclusive pe www.good-

routine.com 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 

3.1. Campania se va desfasura in perioada 12.11.2021 - 21.11.2021 (numita in continuare „Durata 

Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare 

al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus.  

 

 



 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE 

4.1 La aceasta Campanie participa produsele din gama Good Routine comercializate in Romania 

de catre Secom Healthcare SRL pe www.good-routine.com, in limita stocului disponibil. 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

5.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani impliniti 

pana la data de 12.11.2021 si domiciliul sau resedinta in Romania, care achizitioneaza de pe 

www.good-routine.com unul sau mai multe produse dintre cele selectate. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE 

6.1.  In cadrul prezentei Campanii, participantii primesc reducere de pret aplicata pentru unul 

sau mai multe produse conform sectiunii 7.4 a prezentului Regulament, promotie disponibila 

doar in perioada campaniei, mentionata la Sectiunea 3.1, in limita stocului disponibil. 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA 

7.1.   In perioada Campaniei, participantii trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe produse  

participante la Campanie. 

7.2.  Pretul produselor achizitionate va contine o reducere conform Anexei 1. 

7.3.  Reducerea oferita in cadrul Campaniei nu se cumuleaza cu alte reduceri de pret sau 

vouchere de orice fel. 

7.4.       Reducerile aplicate pe www.good-routine.com in Durata campaniei sunt:  

a) -30% la gama de suplimente alimentare Good Routine, cu exceptia produselor Algal 

Omega-3 si Comfort-U; 

b) -50% la produsele Algal Omega-3 si Comfort-U. 

c) -20% la Kit-urile de rutina personalizata 

Reducerile de mai sus nu se cumuleaza, produsele, indiferent de categorie, beneficiind doar 

de un tip de reducere [e.g. produsele care vor beneficia de reducerea aplicata conform lit. c) 

de mai sus nu vor beneficia si de reducerea de la lit. a) sau de la lit b)]. 

7.5. Reducerile vor aparea in Cosul clientului sub forma unui cod de discount de forma 

„DiscountBF_” urmat de o serie de caractere aleatorii, diferite pentru fiecare comanda in parte. 

 

SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA 

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi 

controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului 

din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in 

imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 



8.2. Daca o situatie de Forta Majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea 

Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind 

indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau 

intarziata, conform dreptului comun. In cazul in care Organizatorul invoca Forta Majora, acesta 

este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 15 zile de la 

aparitia cazului de Forta Majora. 

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE 

9.1. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte 

suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale ocazionate de desfasurarea Campaniei.  

 

SECTIUNEA 10. LITIGII 

10.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor 

rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate 

de instantele judecatoresti romane competente. 

 

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE 

11.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se 

conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.  

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin 

intocmirea unui act aditional la prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in 

vigoare prin publicarea prealabila a acestor modificari. 

11.3. Prezentul Regulament va fi pus la dispozitie pe www.good-routine.com, fiind redactat si 

semnat in 2 exemplare originale astazi, 10.11.2020. 

 

 

Organizator, 

SECOM Healthcare S.R.L. 

Cristina Patesan – Business Unit Director Good Routine 

 

 

 

 

 


